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Kéziratok vissza nem adatnak. 
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Risztéit olvasóinkhoz !
Felkérjük mindazon t. pártfogóinkat, kik 

lapunkat megtartani szívesek voltak, hogy mi
hez tartás végett, az előfizetési összeget mi
előbb kiadóhivatalunkhoz IV. Lipót-utcza 35. 
szám ezimezve beküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel

а  к/t a d ó h iva ta l.

Kávéházaink.
Voltam Becsben. Berlinben, Münchenben 

és Parisban, de fényesebb kávéházakat mint 
Budapesten nem találtam, azonban kényelem 
tekintetében kávéházaink még vissza vannak.

Menjünk csak Berlinbe a Hóval kávé
házba (unter den Linden), ott a mint a ven
dég az előterembe belép, mely egyszersmind 
ruhatár is, elébe jön a szolga, átveszi fel
öltőjét, botját, kalapját és számozott bárczát 
nyújt át, a tárgyak megőrzéséért fizetni nem 
kell semmit, belépünk a biliárd szobába, ha 
játszani akarunk, ha pedig kávézni kivárniuk 
a kávéterembe, ha olvasni akarunk, külön 
csöndes olvasó terem áll rendelkezésünkre, 
külön kártya, és külön sakk- és domino- 
játék-szobák, mindezen helyiségek kitűnő 
ventilátióval ellátva, a vendég jöhet, mehet, 
pinezér soha sem fogja kérdezni mi tetszik, 
hanem bevárják mig a vendég önönmagá
tól rendel, pamlagok kerevetek, tömérdek la
pok. könyvtár, sőt zongoraterem is áll rendel
kezésre—  igy vannak a többi világvárosokban 
is berendezve az elsőrangú kávéházak —  ter
mészetes ezen kávéházak leginkább a Gentri 
által lesznek látogatva, mely nem különíti 
el magát a polgári társaságtól, nem tekinti, 
a polgárt vagy hivatalnokot plebs-nek —  
kaszinók, clubb-helyiségek ugyan ott is van
nak, de ezek konganak az ürességtől, és 
leginkább a szerencse-játékosok által van
nak látogatva.

A polgári kávéházak egyszerűbbek, de 
azért azokban is a vendégek kényelmére a fő
súly van fektetve.

Oly kávéházak mint nálunk, hol egész 
éjjel a dalolás, tánczolás, tivornyázás ütötte 
fel tanyáját, ott nem existálnak.

Nálunk a legfényesebb kávéházban is egy 
teremben összezsúfolva ülnek a vendégek, 
füst, lárma, zaj közepette, nincs hol nyu
godtan kártyázhassan, mert alig teszi a pin
ezér le a kártyát az asztalra, már ott áll 
egész csomó gibitz. A zsibaj meg oly nagy, 
hogy főfájás nélkül onnan nem távozhat.

Eddig volt ugyan némely kávébázba leg
alább külön játékszoba, de azokat a rend
őrség az ellenőrzés megkönnyebBítése czéljá- 
ból betiltotta.

Az ily körülmények mellett aztán nem 
csoda, hogy a gentri a kaszinókat, a jobb

módú polgár a clubb-helyiségeket látogatja 
és a kávéhazakat kerüli.

A kávéház iránti ellenszenv pedig nap
ról napra növekedik és egy cseppet sem 
csodálkoznánk azon, ha ma-holnap még a 
legtisztességesebb kávéház is üresen fog ál
lam, mert mai nap már minden pulik kiírja

hogy kávéház és ha bemegyünk, meg- 
I ütközéssel látjuk, hogy az inkább lebuj, mint 

kávéház —az ily kétes üzletek gomba módra 
teremnek ki a földből ma megnyílnak, 
holnap bezáródnak — kinek hogy szolgál 
a szerencse — van azokban zongora, vályog- 

I vető czigánybanda, cziterista, tambourin zene,
* hárfonista, sőt werkli is. Továbbá van azokban 
: kávésleány, zongora leány, 1 nappali, 1 éj- 
■ jeli cassirné, a kávés vagy kávésnénak egy 
: vagy két női rokona, kik aztán a vendéget 
; az evésre és ivásra csábítgatják utolsó
• fillérét kiszipolyázzák.

Mindezen kávéházak 2 év óta szaporod- 
! tak el —  illetőleg azóta a mióta a fő- 
; városi szabályrendelet előírja, hogy csak az 

tekintetik kávéháznak, hol 2 biliárd van fel
állítva, igaz fel van állítva két biliárd, de ját
szani csak egyen lehet, mert a másik ren
desen a falhoz van támasztva minthogy 
a felállításhoz nincs tér.

Most már kérdem, csoda-e. hogy az el- i 
lenszenv növekedik, hisz a nő férjét csak 
félve bocsájtja el hazulról, tudva, hogy ká
vébázba szokott járni.

Kérdem, hogy a tisztességes kávéház-tu- 
lajdonosnak nem kell-e maholnap szégyenleni 
magát, hogy ő is kávés, és hogy ily elemek
kel kell neki hasonló elnevezésben részesülni ?

Ez pedig így van és ez a szomorú való, 
ezen változtatni kell, hogy mi módon legyen 
segítve, az első sorban az iparhatóság fel
adata.

Igaz, hogy az iparszabadság korszakát 
éljük, de ott, hol az iparszabadság élveze
tével visszaélések kővettetnek el, ott azt 
korlátozni kell, az iparjogok kiadása szorít- 
tassék meg, és a rendőrség feladata az ily 
üzleteket éber szemmel kísérni.

Ezért kívánjuk a képesítést és önrendel
kezést, mert csak akkor lesznek ezen ázsiai 
állapotok kiirtva. Sellei.

A vendéglősök orsz. értekezlete.
Sokan kételkedtek, még többen nem hitték, 

hogy az országos értekezlet létrejöjjön és mégis 
létrejött, összejöttek az ország minden vidékéről 
és egyes városokból nem is egv-egy, hanem egész 
küldöttségek.

Mink nem kételkedtünk az első percztől fogva 
azon, hogy az értekezlet ne jöjjön létre, mert tud
tuk, hogy sok sajgó seb vár gyógyításra vendéglő
seinknél és hogy az értekezlettől reményelték, 
ha nem is a gyökeres gyógyítást, de legalább némi 
enyhítést, tudtuk, hogy feljönni fognak, hisz ha

másért nem is, de hazánk gyönyörű fővárosának 
megtekintésére, és sajnálattal kell kijelentenünk, 
hogy csakis ez utóbbi történt, mert a mily nagy 
reményekkel ültek fel a robogó vonatra, ép oly 
nagy csalódással tértek vissza, miként fognak kül
dőiknek beszámolni, nem tudjuk, de annyit mond
hatunk, semmi esetre örvendetest, eredményteljest 
nem referálhatnak, hogy pedig az értekezlet a szö
vetség megalakulásán kívül más eredményt nem 
ért el, annak nem az illető intézők az okai, m e r t  
a z o k b a n  a j  ő a k a r a t ,  az ü g y  i r á n t i  b u z 
g a l o m ,  f á r a d h a 11 an t e v é k e n y s é g  me g -  
v о 11 és  m e g v a n

Hanem a szervezett kidolgozás volt hiányos.
Hogy is lehetett feltételezni azt, hogy oly lan

tos kérdések, mint melyek napirendre kitűzve voltak 
0 órai egy üt ti ét és tanácskozás alatt tüzetesen, 
megvitassanak és legalább elvileg elintéztessenek, 
nem beszélünk mi itt arról, hogy tényleg elintéz
tessenek, de szerintünk, ha az illető előadó urak 
által kidolgozott ügydarabok az értekezlet által 
csak elvben is elfogadva legyenek, okvetlen szük
séges lett volna mindenki véleményét meghall
gatni, mert a hány a vidék, annyi a szokás, annyi
féle a haj és érdek, meg kellett volna hallgatni, 
hogy kinek mi fáj, hol a haj.

Azonban mindez nem történt, nem történ
hetett, mert az idő rövid volt és ha valaki fel
szólalt, nézeteit előadandó, a szót tőle megvonták 
azon indokkal, (hogy nem leszünk kész) igy tör
tént ez Boér-ral Komáromból, Görgői-lel Váczról.

Azt hisszük, ezen urak pedig nem csupán 
azért fáradtak Bpestre hogy a referensek előadá
sait végig hallgassák és egy-egy néma fejbólintás- 
sal jóváhagyják, hanem hogy a tárgyhoz hozzá 
szólhassanak és érvelésük által ott. hol az hiá
nyos, kijavítva helybenhagyják.

Megmondtuk mi azt is előre, hogy az egész 
értekezlet szét fog menni eredmény nélkül, taná
csoltuk, hogy az egygves városokból ne nagy 
számban jöjjenek, hanem elegendő, ha minden város 
avagy egylet egy küldött által lesz képviselve, kit 
az illető városbeli vendéglősök vagy egyletek kö
zös költségen küldjenekk fel, ezek a küldöttek hosz- 
szabb ideig is itt maradhattak és a felvetett kér
déseket jól meggondolva kidolgozhatták volna, nem 
lett volna szükség ily nagy munkát 6 óra alatt 
összevágni. Tanácsoltuk azt is, hogy a fővárosi 
vendéglős-ipartársulat dolgozzon ki egy program- 
mot, adja ki az egyes ügyeket szakbizottságok
nak, kik azt kidolgozzák és mint kész munkát 
az országos értekezlet elé jóváhagyás végett ter- 
jeszszék.

De szavunk elhangzott, semmibe sem lett véve, 
és megjelent az előadó az ő saját eszméje után 
összeállított memorandummal, felolvasta és kérte, 
hogy elvileg fogadják azt el, majd később aztán 
lesz a részleges tárgyalás, azonban a részleges 
tárgyalásnál ép a leginkább érdekeltek nem lesz
nek majd jelen.

A regale-ügvnél határoztatok hogy kéressék 
fel a kormány kérvénynyel, hogy a regale-bérlők
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által elkövetett zsarolások, vexaturák és a tulságig 
felcsigázott követeléseket szüntetné be

Nem lett volna czélszeríibb egy monstre kül
döttséggel az illető szakminiszterhez egy vagy 
másik, avagy több kerületbeli képviselő vezetése 
mellett felmenni és a helyzetet, mely már tűrhe
tetlen, hűen előadni, és ez alkalommal a kérvényt 
átnyújtani, úgy hisszük, ha a minister látta volna 
az ország minden részéből egybegyűlteket, ha hal
lotta volna az általános panaszokat, ha érintkez
hetett volna, a magyarországi, a szlavóniai- a hor- 
vát- és erdélyországi küldöttekkel, talán mégis 
nagyobb nyomatéka lett volna az ily lépésnek, 
mint egy egyszerű darab papirost a ministeri ik
tatóba beadni.

De még ott van a törvényhozás, voltaképen 
a regale-ügy az országgyűlés elé tartozik, mert 
ez nem egyesek, hanem mindnyájunk ügye, tehát 
országos ügy, a törvényhozás van hivatva ezen 
kérdést megoldani, és erre vonatkozó törvényt 
alkotni.

Mert a regale-bérlő, ez az emberi bőrbe bujt 
szipolya, nagyon keveset fog törődni a ministeri 
rendelettel, illetőleg figyelmeztetéssel, mert a zsé- 
bében van a várossal vagy községgel kötött szer
ződés, melytől lejárat előtt öt semmiféle ministeri 
rendelet el nem ütheti.

Itt csak egyedül az országgyűlés segíthet 
törvényhozás utján.

(Folytatása következik.)

Az osztrák vendéglősök
TI. congressu

(Eredeti értesítés.)
Az értekezleten, mely e héten lett megtart ni. 

részünkről Kommer A. és Stadler urak vettek 
részt.

A Jogadási estélyen Kommer ur, az érte
kezleten pedig Stadler ur tartottak szép és ál
talános tetszést aratott beszédet, kiemelvén, hogy 
Ők a magyarországi vendéglősök nevében azon 
barátságos érzelmeknek adnak kifejezést, mely- 
Igei az osztrák tagtárs (collegük) iránt visel
tetnek, és különösen hangsúlyozták, hogy a közös 
érdek még szorosabbá f  űzi ezen baráti jó vi
szonyt. Ezen szép beszédek szűnni nem akaró 
lelkes „hoch“ és közbe „éljenekkelu fogadtattak.

A jövő évi congressusra nézve azt határoz
ták, hogy az Salzburgban fog megtartatni

Elnök Wienninger (Bécs) constatálja, hogy 
a szövetkezet csak Ausztriára vonatkozik, a szö
vetkezeti alapszabályok elfogadtatnak, és a szö
vetkezet ideiglenes megalakulása ki lett mondva.

Peczl ( Gráicz) javaslatot eerjeszt be, mely 
szerint a jövőre köteles minden vendéglős a szük
séges képesítést bebizonyítani, mely nélkül ven
déglői iparjogot nem gyakorolhat, a korcsmáro-

sokra ez nem volna alkalmazandó. Ezen javas
lat szinte elfogadtatott, és a kidolgozással a 
központi iroda bízatott meg.

Tekintetes szerkesztő úr!
Engedje meg, hogy becses lapjában teltessem 

meg észrevételeimet, a „Vendéglősök Lapja“ 7. sz. 
megjelent „Értsük meg egymást“ czikkre nézve, 
mindenek előtt kijelentem, hogy távol áll tőlem a 
személyeskedő sértegetés és hogy szigorúan a tárgy
hoz tartani fogom magam.

Hogy Ihász úr mily tollharczban van a Nagy- 
Váradon megjelenő „Magyar Pinczérek Lapjával“ , 
arra nem reflektálok, annyit azonban mondhatok, 
hogy ha azon züglapocska, mint Ihász úr nevezi, 
még annyi sajtóhibáktól hemzsegne, azt még sem 
teszi, mit Ihász úr tesz, hogy saját szaktársait, kik 
2 3 évvel ezelőtt őt és lapját felkarolták és
támogatták, ma a köpenyfordítás után a sárba 
rántja és kétes existencziáknak nevezi.

Nincs és nem létezik galádabb vétek, mint a 
háladatlanság. Iliász úr pedig hálaadással tartozik 
azoknak, kiket most letiporni szeretne, ha lehetne, ■ 
volt egy idő a közel múltban, a midőn Ihász úr ; 
ezen kétes jellemű embereket, lapjában drága és j 
kedves kartársaknak nevezte, persze akkor még j 
szükség volt rájuk akkor, lapjának neve csak 
„Pinczérek Lapja“ volt, most pedig felcsapott,.Ven
déglősök Lapjának“ , tehát mit neki Hekuba?

Azt mondja, hogy lapja nem egyeseknek esz
köze. nem adja be senkinek derekát, sót ellenkező
leg nagyon beadta derekát, mert kezeim közt van 
lapjának minden száma, melyekből egyesek ege
kig magasztaló dicsőítését olvashat ki bárki, míg 
a közérdeklő tárgyaknak hire sincs lapjában, azon
ban ez megbocsájtható, mert Ihász úr okos ember 
létére — tudta hogy emelkedni csak ezen az utón 
lehet — de legalább legyen bátorsága azt bevallani, 
és ne iparkodjon továbbra is szépíteni a dolgot, 
hisz mink már rég felismertük Ihász urat

Azt mondja, hogy elismeri, hogy pinczérek te- ! 
kintélyes számmal vannak, de tekintélye felének 
sincs. Meglehet, hogy ebben van némi igazság, azon
ban kérdem, Iliász úr van hivatva azt megbírálni, j 
kinek mi és mennyi tekintélye van? biztosítom, 
hogy a tekintély megbirálására csak oly emberek 
vannak hivatva, kiknek maguknak is elismert te
kintélyük van, és hogy a hírlapírói illemmel egy
általában nem fér össze a rágalmazás, ócsárlás és 
pálezatörés azon kaszt felett, melynek tagja ő is volt 
es pedig egy igen középszerű tagja.

Azt mondja, hogy nem lenézést, hanem az 
igazság szól belőle.

Hát oly nagy urnák véli Ihász úr magát, hogy 
már le is nézhetne valakit ?

Igazság - -  no ezt Ihász úrtól nem kívánjuk 
mert lehetetlent kívánni nem illő.

Azt mondja végre, hogy jól megnézzük azokat, 
kik a leendő mozgalom élére állanak, és ne hagy
juk magunkat skriblerek által félre vezetni, mert 
sok embert a feltűnési vágy, állás után ni sóvárgás 
és hiúság vezet

Igaza van, vigyázni fogunk, köszönjük a taná
csot — mert a tapasztalat jó tanító, és ép tanács
adón tanultunk és szereztük tapasztalatainkat — 
ennyit Iliász urnák; és most áttérek a czikk egyéb!) 
adataira: czikkében azt mondja, hogy kívánhatjuk j 
azt, hogy pinczérek a congressusou részt vegyenek, í

hisz ők szolgálati viszonyban állanak a vendéglősök
kel, mit érdekli őket a regale-ügy? A nyugdíj 
alaphoz pedig ők fel nem vehetők, mert alárendeltek, 
a vendéglősnek más a rangja, és a közös lónak tú
rós a háta, mit érdekli őket a tanoncz, az elhelye
zési ügy stb.

Szegény czikkiró!
No hát megmagyarázom én neki, hogy miért 

kívántunk volna résztvenni a congressusou.
Hogy a pinczérek szolgálati viszonyba állanak 

a vendéglősökkel, ez áll, hanem azért ez nem zárja 
ki azt, hogy ők ne tanácskozhassanak együttesen 
a vendéglősökkel oly tárgy felett, mely közös ér
dekű — eltérve a regale-ügytől csak nem mond
hatja senki, hogy a tanoncz-ügy, elhelyezési ügy 
és nyugdíj-ügy nem volna közös tárgy, mely mind
két félt egyformán érinti és érdekli. Kérdem mily 
joggal határoznának a vendéglősök és pinczérek 
felett az elhelyezési-ügyben ?

Kit helyeznek majd abba a központi elhelyező 
irodában el, ha nem lesz kit elhelyezni? ha a pin
czérek oda nem fognak bemenni ? vagy oly bitang 
jószágnak tekinti czikkiró a pinezéreket, hogy 
azokat bármely akolba beterelni lehet? nem oda 
Buda, az elhelyezési-ügybe minket is meghallgatni 
kellett volna, és nem egyoldalulag határozni, hatá
rozatokat felettünk hozni, mint ha sklávok, rabok 
volnánk és majd ránk parancsolni, tessek besétálni, 
most van a kezdete.

A nyugdíj-ügy szinte érdekelt minket, mert 
czikkiró szegényelmésségéről tesz tanúságot, midőn 
и vendéglősök rangjáról beszél.

Hát az a váltóőr a vezérigazgatással, az a 
irodaszolga a miniszterrel, az a káplár a generá
lissal nincs együtt egy nyugdíjalapban?

Csak a vendéglős volna oly nagy ur, kivel 
a pinezér nem lehetne egy nyugdíjalapban? hisz 
mentői több a tag, annál nagyobb az alap és annál 
biztosabb; a nyugdíjélvezetnél nem létezik rang- 
külömbség, az eféle jótéteményeket élvezhet a kicsi 
éj) úgy mint a legnagyobb.

A tanoncz-ügy is érdekelte a pinezéreket, 
mert honnan fognak leginkább kikerülni a tanon- 
ezok. oakis a pinczérek fiaiból, ugv hiszem helyes 
és méltányos lett volna, ha a pinczérek itt is meg
tehették volna észrevételeiket.

Ezekkel tartoztam visszválaszszal idézett czimii 
czikkre, es reményiem is. hogy a t. vendéglős urak 
sok igazat fognak soraimban találni. *)

Egy a sok közié.

Gundel János ur levele a Vendéglősök Lapjához !
Budapest. 1887. április 

Tisztelt szerkesztő ur!
Felkérem t. szerkesztő urat, legyen szives 

becses lapja legközelebbi számában kijelenteni, hogy 
a „Vendéglősök Lapja“ f. évi 7. számában meg
jelent :

„Értsük meg egymást“ czimü közlemény tu
domásom és jóváhagyásom nélkül történt meg:

'- ) Megnyugtatására szolgáljon jelenVzikk Írójának, nem 
к ülőmben az összes pinezéri karnak Tekintetes Gundel 
.János elnök urnák nyilatkozata, melyet a Vendéglősök 
Lapja 8-ik számában közzé tétetett. Ezen nyilatkozat ta
núskodik (tündéi ur nemes gondolkodásáról és tapinta
táról. vele együtt pedig a főnök urak mindannyian igv 
gondolkoznak. Fogadja Gundel úr a pinczérek nevében k<>- 
szönetiiriket. Ezután pedig ihász úr jövőbeli hasonló) 
felháborít«* és a jó  egyetértést csak megzavaró nyilatko
zataira mit sem kell adni Л Szerkesztő.

% ¥  Ж Ш Ш  Ж я ,

M i az oka?
(Igaz történet)

— Isten veled! Isten veled Hermin. Ne Ítélj 
el, ne átkozz. Szeretlek még most is. Örökké sze
retni foglak.

— Hát igv tartod meg szavadat? Átkot mond
tál magadra Vilmos, arra az esetre, ha megcsalnál 
vagy elhagynál. Nem félsz hogy megfog saját átkod?

— Igazad van Hermin. de mit tegyek? Lásd 
birtokaimon a sok adósság, ha nem tisztázom, össze
csap minden fejem fölött.

—  De hát mért csábítottál, mért hitegettél, 
mért tartottál bolonddá?

— Azt hiszed Hermin, hogy nekem ez nem 
jobban fáj? De a sors közbelépett, nem lehetsz 
enyém. Légy jó hozzám. Akad még neked is olyan, 
a ki megérdemli hű szivedet és kezedet.

—  Vilmos még maga beszél igy, nem azt 
mondta-e, hogy ha valaha a másé lennék, akkor. . .

— Hagyjuk ezt édes Hermin. Elég ha mon
dom, hogy csakis egyedül téged szeretlek. Köte
lességem feltárni helyzetedet és az enyimet. Ki- 
házasításodról gondoskodom.

—  Kiházasítani ? szólt Hermin vontatott han
gon és könves szemeit daczczal emelé a hatalmas 
alakra, ki előtte állt, és megbánni látszott, a mit 
mondott. „Kiházasítani?“ — ismétlé a leány. Föl- 
tehette-e rólam, hogy bár szegény varróleány va

gyok, elfogadok mást, mint szivét? Megérdemeltem-e, 
hogy igy lealázzon, s azért mert mindenemet önnek 
áldoztam, megfizethető nőnek tartson ? Azt hiszi, 
kedvese lesz a szegény varrólány egy nős férfinak 
is? Ezzel megmutatta, hogy az alma nem messze 
esett fájától Úgy tesz, mint apja, ki vagyont ha
gyott önre, de nem hagyta a legfőbbet, nem hagyta 
nevét. Mig önt nem ismertem, eltartott a két ke
zem. Igaz! elfogadtam öntől a segélyt, de csakis 
azon föltétel alatt, hogy mint felesége vissza fo
gom fizetni, odaadó szerelmemmel. Ah Istenem, ha 
tudtam volna a végét?

E szavai a zokogásban vesztek el.
— És most, —  szólt fuldokolva kis váltatva 

Isten veled örökre.
— Hermin ne örökre, csak egy időre.
— Most látom, hogy a gyalázat, melyet szüle

tése homlokára sütött, jellemévé vált, máskép nem 
bánna úgy egy nővel, kinek egyetlen bűne, hogy 
nagyon szerette.

S ezzel a nő megvető pillantást vetve a meg
történ álló nagy férfi alakjára, távozott.

Nehány nap múlva fényes esküvő hire volt a 
lapokban. Ugyan akkor volt az apró hírek közzé 
dugva egy másik hir is. Annyi volt az egész Ha
raszti Hermin 19 éves varróleány megmérgezte 
magát. Tettének okát nem tudják Ismerősei közül 
egyesek boldogtalan szerelmet emlegetnek.

Martosi Martosy Vilmos boldog vőlegénye Ku- 
tasv Leotinának harmadnapra olvasta el azt a rö
vid hirt. Egész teste megremegett. Kerülte nejét, 
és neki dőlt a boritalnak. Hosszú fölterített asz
talnál ült. Üveg üveg után fogyott előtte. Azt hitte,

I elfeledi azt a halálharczot, melyet mindig maga 
előtt látott. Nem feledhette ei.

Fölkelt az asztaltól Szobájába ment. Egy 
! lövés dördült el. Martosy ott feküdt vérében a 
I padozaton Neje, ki imádta es kinek ilyen borzasztó 
i nászéje volt. megőrült, az emberek pedig találgat- 
! ják: mi volt az oka? Nem jut eszébe senkinek, 

összeköttetésbehozni Martosy nevét a szegény varró- 
leányéval. Anilla.

A  n év n a p.
- Francziából. —

Gasparine egyedül ült kis szobájában. Név
napja volt s ezen a napon csak emlékei es gon
dolatai keresték lel Az einlek es gondolat is jo 
társaság, de mindakettő rossz váratlan vendég, 
legjobban szeretné az ember, ha érzéseink világába 
meghívás útján jönnének, azokban a perczekhen. 
mikor vagy szükségünk van reájok, vagy előké
szültünk fogadásukra.

A névnapon az ember nem fogalmakat, de 
egyéneket, tisztelgő jó barátokat vár. a kik egv- 
szerre figyelmeztetnek arra. hogy egy evvel meg
vénültünk. más részt jó kívánságaikkal kipótolják 
a nincsent

Angliában egy klub alakúit a névnapok ellen, 
abból az elvből indultak ki az alapítók, hogy egyik 
nap olyan, mint a másik nap, több okunk nincsen 
csütörtökön jót kívánni, mint vasárnap.

Igen, de Gasparine a Szajna partján lakott a 
Chevalier utczában a Chantas-tér szögletén egv 
ódon kinézésű házban, a melyben csupa olyanok
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kérem erre annál is inkább, mert én ellenkező 
véleményben vagyok és törekvésem oda irányul, 
hogy a vendéglősök és pinezérek közt egyetértés 
legyen és az eddigi fenálló jó viszony fentartassék.

Ha az általa említett vidéki lap feladatává 
tenné azt, hogy ezen jó viszonyt ingerlés által 
megsemmisíteni törekedne, akkor meg vagyok győ
ződve arról, hogy azon lap nem fogja fentartani 
magát — mert tisztességes pinczér nem fogja azt 
olvasni.

T. szerkesztő űr feladata legyen tehát azokat 
felvilágosítani barátságos módon arról, hogy a fő
nökök, kik szinte pinezérek voltak, nemcsak nem 
ellenségeik, hanem ellenkezőleg barátjaik.

Szíveskedjék ezen nyilatkozatomnak becses lap
jában helyet adni.

Tisztelettel 
Gundel János.

IRODALOM  É S M Ű VÉSZET.
A népszínház az iskolaegyesületnek. Evva 

Lajos, a népszínház igazgatója levelet intézett Ger- 
lóczy Károly alpolgármesterhez, mint a magv. orsz. 
iskola-egyesület elnökéhez, melyben kijelenti, hogy 
kész az egyesület javára e hó 26-án előadást ren
dezni. Szilire kerülne „A Kirchfeldi pap“, melynek 
czimszerepét Feld Zsrgmond, a német nyári-szinház 
igazgatója fogja játszani. Az előadás annyival is 
érdekesebi) lesz, mert Feld a hazafias czél érdeké
ben magyarul is megtanulta a szerepet, melyet 
eddig csak németül játszott

* Megjelent a legújabb rendszer szerint szer
kesztett franczia nyelvtan, mely szerint 50 lecz 
kében, tanító segélye nélkül mindenki gyökeresen 
elsajátíthatja a franczia nyelvet. Irta Mártonffy 
Frigyes — Ára 1 frt 50 kr. Finom angol vászonba 
kötve 2 frt E nyelvtan két részből áll: t i. 
nyelvtanból es a kulcs teljesen pótolja a tanítót, a 
mennyiben az a nyelvtanban előforduló minden 
franczia szavat magyarosan kiírva magában fog
lalja és igy a tanuló mindig biztos arról, hogy a 
mit a nyelvtanban tanult, azt jól, helyesen han
goztatja es egészen a párisi dialektus szerint ejti 
ki. Az összeg előre való beküldése után, a munka 
bérmentve küldetik meg. Ezenkívül itt kaphatók 
a következő rendkívül érdekes és bonyodalmakban 
gazdag, leszállított áru regények: 1. Fierce W. 
Éttantól: „Öngyilkosnő naplója“ 3 kötet 3 frt 
helyett l frt 50 kr. 2. Born F. Györgytől: -Pá
risi koldusnő leánya“ 8 köt. 8 frt helyett 4 frt. 
3. Montépin Xavértól: „Rejtett milliók“ 4 kötet 
4 frt helyett 2 frt. 4. Egan Piertől: „Alvajáró* 5 
kötet •'* frt helyett 2 frt 50 k r , 5. Fühlborntúl: j 
„Gyémánt király“ 9 kötet 9 frt helyett 4 frt 50 kr.
0. Montépin Xavértól: -1 árisi vérdráma“ 4 kötet 
4 frt helyett 2 frt. 7. Ács Gézától: „A sors játékai“ 
czimíi elbeszélések, ára a vaskos kötetnek 1 frt. i 
Az összegnek utalványon előre való beküldése 
után a művek bérmentve küldetnek: utánvételes 
megrendelésnél azonban a megrendelőt terheli. A 
megrendelések és utalványok Kormányos Róza 
Budapest. Ferencz-József rakpart 10. szám alá 
czimzemlők.

Ú JD O N SÁG O K .
Mehádia. Felséges királynénk kitűnő egész

ségnek örvend. A fürdő igen jó hatással van esűzos 
fajdalmaira és annyira megkedvelte Mehádiát, hogy

kilátás van reá, miszerint azt jövőre is megláto
gatni fogja.

M ária Valeria főherczegné e hó 26-án láto
gatja meg felséges anyját, a román királyi pár pedig 
28-án szinte látogatóba megy Mehádiára király
nénkhoz.

Koronás királynénknak kellett tehát jó pél
dával elől haladni, hogy megmutassa fő urainknak, 
hogy nem szükséges külföldi fürdőket látogatni, 
mert hazánk gazdag kitűnő fürdőkben, hol minden 
kényelmet, üdülést és szórakozást feltalálni lehet.

A városligeti ipar-pavillonban az országos 
nőképző-egylet kiállítást rendez. A megnyitási ün
nepély május 1 én lesz. A kiállítás tartama alatt a 
vendéglőt jó hírnevű vendéglősünk Drechsler Béla 
ur vette át, hol a kiállítást látogató közönség ré
szére butiét hideg étkek, mindennemű hűsítő italok 
és ezukrászdai készítmények jutányos árszabály 
mellett kiszolgáltatnak

Az országos gazdasági muzeum által léte
sítendő kiállításon mindazok, kik boraikat kiállítani 
kívánják, ló  frt részvételi dij mellett a kiállításban 
részt vehetnek. Kik tehát részt venni óhajtanak, 
szíveskedjenek ebbeli szándékukat, Lipót utcza 12. 
sz. Тек Gundel János elnök urnái bejelenteni.

K ö s z ö n e t n y i lv á n í t á s .  T. Recher Károly 
ur, mint az újonnan alakult fővárosi kávéházi se
gédek beteg-segélyző- és ünképző-egylet elnöke, 
szives volt egyletünk szervezésének előleges költ
ségeinek fedezéséhez saját pénztárából 20 frtot 
utalványozni, fogadja az egylet nevében emberba
ráti nemes tettéért legbensőbb köszönetnyilvání
tásunkat. Sellei Miksa, titkár. Lukács Sándor, Kre- 
nauer István, fíappaport Máté, Silberer József Fiscb- 
thaler Nándor választmányi tagok.

Bade Henrik ur a Rottenbiller- és Dohány- 
utcza sarkán újonnan épült Grauer-íéle palotában 
egy minden kényelemmel berendezett fényes kávé
házat nyit május elején. Ajánljuk a t ez. közönség 
figyelmébe.

A kávéházak és vendéglők előtt a járdák 
már csinosan felszerelve és asztalokkal ellátva 
vannak, örül is a közönség, hogy a szabadba ülve 
élvezheti ételét és italát, és gyönyörködhetik a 
szebbnél szebb utczai látványokban, dicséretükre 
legyen mondva az illető üzlettulajdonosoknak, ki 
is tettek magukért, mert üzleteik előtt a járda
helyek oly elegánsan és csinosan vannak felsze
relve, hogy azok fővárosunknak díszére válnak.

Mennyit érnek Szeged városának középü
le te i?  Az újonnan felépült Szeged városának köz
épületeit, a városi hatóság megbecsültette s a 
becslés eredménye ma már a tanácsnak be van 
jelentve. E becslés szerint a város középületei 
óriási összeget képviselnek és pedig: A városi 
széképület értéke 230,000 frt, a városi bérházé 
191,400 frt, a városi színházé 450,000 frt, az uj 
gimnáziumi épületé 286,000 frt. a belvárosi tein- 
plomé 200,Ooo frt, a rókusi templomé 72,000 frt, 
az uj szegényház érteke 42,000 frt, az árvaházé 
24,6 9 Irt a, kórházi főépület értéke 129,039 frt, 
a melléképületeké 13.000 frt. a sörház kaszárnya 
értéke • 6.040 írt, a marsteri katonai laktanya telke 
71,890 frt ni lett. fölbecsülve, a telepen levő tisztilak 
értéke 182.520 irt. a le g e n vsegi laktanyáé 160,800 
frt. a mellékepületeke 65,o.>0 frt Az ujszegvdi 
építkezések 75,<M)0 frtra vannak becsülve, a vám
házak értéke 54,000 frt. Hatalmas összegeket kép
viselnek a tanintézetek A már föntebb említett uj

gimnáziumi épületen kívül a reáliskola 340,000 
írtba került, a belvárosi népiskola 69,128 írtba, a 
polgári leányiskola 92,000 írtba, a felsővárosi Szt.- 
György iskola 54,200 írtba, az alsóvárosi 46,935 
írtba, a k< t városi óvóiskola, az alsóvárosi és a 
szabadkai-sugáruti 25,000 írtba s ezenkívül több 
mint 150,000 frt értéket képviselnek a régi iskolai 
épületek  ̂ a kegyesrendiek régi társháza s plébá
niaépület. A külterületi iskolák értéke 57,000 frt, 
a csárdák, gazdasági és erdészeti épületek értéke 
37,000 frtra van fölbecsülve, a két szivattyútelep 
értéke 51,177 frt, a közuti-hidé 1.450,0 0 frt, a 
kisteleki templom és papiak 45.000 frt, a tápéi 
papiak és templom 23,500 frt s végül a város 
tulajdonát képező kisteleki vendéglő 10,000 frt 
értéket képvisel. Tehát közel 4 millió frt értékű 
középület van a város tulajdonában

A poloskák kiirtása egy kis gonddal és ki
tartással nem oly nehéz munka, mint általában hi
szik. Legnagyobb sikere van az irtó háborúnak, ha 
tavaszszal indítjuk e kellemetlen tolakodó állatok 
ellen, mielőtt tömegesen fellépnek Minden polos
kának, melyet tavaszkor, mielőtt petét rak, meg
ölünk, rövid idő múlva bizonyosan nagyszámú iva
déka volna. Legbiztosabb mérgük a h i g a n у c h 10- 
r i d, h i g a n y s z u b l i m a  t vagy röviden sz ub 1 i- 
mát .  Tegyünk bele 80— 90 grammot egy boros 
palaczkba s öntsünk rá annyi vizet, hogy a palaczk 
majdnem egészen megteljék és csak annyi üres 
hely maradjon benne, hogy a folyadékot meg le
hessen rázni Miután a só felolvadt, kenjük meg 
vele a szétszedett ágyak minden repedését, héza
gát és közét. Vizsgáljuk meg jól a derekaljat, nin- 
csenek-e peték a varrásban, s ha vannak, kenjük 
meg ezeket is keveset a folyadékkal Ha a be- 
kenést nyáron egyszer vagy kétszer s azonkívül 
minden tavaszszal, akár van poloska, akár nincs, 
ismételjük, bizonyos, hogy nem lesz többé bajunk 
ezzel az állattal. A tapéták alatt, képkeretekben 
stb. ugyané szerrel pusztíthatjuk el legsikeresebben. 
Megjegyzendő, hogy a nevezett méreggel óvatosan 
kell bánni. A gyógyszertárakban természetesen csak 
o r v o s i  re n (í e 1 e t r e a d j á к к i Talán szive - - 
séget teszünk némely vendég ős uraknak, a 
k ik  talán ezen szer alkalm azásál ól tudom ással 
nem bírnak

A  s s r r h  e s s t  o h  ó s  !  V

X^ok szerencsét kívánok pajtás
megkezdett szép pályádnak, 
zászlója collégáidnak, 
kitartó, buzgó plánétás. 

már szép eszme tőled! M iksa ,
^ m  lásd ’ ne hagyd hamar abba.

szép babérokat aratni, 
ы,те törekedj azt kivívni,
^2  is vtvod te azt magadnak, 
öq nem fo g o l  visszariadni, 

muszkától sem ha betörne.

. í brahámо vies.

I Közöljük e sorokat eredeti ötletéi jóakaratáért, hogy 
egyúttal szives pártfogásáért köszönetünket nyilváníthassuk.

laknak, kik a világtól elszigetelve élnek, a kiket 
nagyon kevesen ismernek már. Gasparine nem 
tudott az angol clubbokról semmit s legkevésbé 
tudott valamit a névnapot nem ünneplők elubbjá- 
ról. Az utczán sebesen robogtak a fogatok, gyorsan 
iramodtak a járókelők. Gasparine az ablakhoz ment, 
hogy Páris élénk utczai életének szemlélésével 
akarta elűzni gondolatait, emlékeit.

Nem ért semmit, emlékei következetesen tola
kodtak fel és pedig minél nagyobb számban és 
tömegben, mint a forrás buzzogott a sok régi tárgy, 
személy, táj a kis bretagnei faluból. A szülői ház. 
a kis falu, az árnyas fák, virágos kert, az ismerős 
madárdal, régi tanári, szülői, rokonai, a megszokott 
ki- s bejáró alakok. Hallotta a munkás leányokat 
dalolva végi: menni az utczán. Látta ragyogni azt 
a csillagot, a mit akkor nézett, a mi felette ragyo
gott, a mi megcsalta, mert hiában bízott az embe
rekben és csillagokban, mind, mind rászedték

Elvonult előtte az árnyas erdő, a kis csevegő 
patak a rét himes virágai, a kis torony csengő 
harangja, az ünnepélyes menetek, az egyházi ünnep, 
űrnapja, feltámadás, a maire választása

Majd más csoport vonult el, mint látomány 
szemei előtt Játszó gyermekek, fehér ruhás leányok, 
a püspök osztogatja az áldást, a legelső hosszú 
ruha, az első bál, a karácsony-est, pünkösd, újév 
napja és az ő saját névnapja, a mikor eljöttek a 
rokonok, barátok, cselédek, szülők s később az 
imádók.

Felnyitott egy régi szekrényt, abban voltak 
elhelyezve régi tárgyai, az első baba, kis konyha, 
edények, játékok, gyermek-könyvek, szalagok, báli

emlékek, báli czipők, hervadt bokréták, csokrok, j 
apró kavicsok, madártollak, a nehány fénykép.

Egv dobozt vett ki a szekrényből, a dobozból j 
leveleket, látogató jegyeket, valamennyi névnapi 
üdvözlés, egészen 1882-ig.

Hát ezóta V
Most 1886-ot Írunk. A párisi könyvpiac/on 

Lyonban és egyéb városokban temérdek naptár 
jelenik meg s e naptárak mindegyikében ott van 
a Gasparine nap és mégis négy év óta elmaradtak 
a névnapi üdvözlések.

Mi ennek az oka?
Gasparine még mindig szép, közelebb a, negy

venhez. mint a barmi nezhoz. Tíz év óta gyászolja 
férjét. Hat évig kisértgették a gazdag özvegyet az 
imádók, körözték a rokonok.

Nem múlt el egv év sem a Gasparine napra 
özönével jöttek a gratulácziók és gratulálok. A 
hatodik évben a szép özvegy belátta, hogy férjé
hez hasonló férfi valamennyi közül, a ki körözi, egy 
sincs, ugyancsak olyan érdek emberei, mint az első 
s még kevesebb üzleti szellemmel, a kik nem gya
rapítanák, de olvasztanák vagyonát s hervaszta- 
nák őt.

Ezek a gondolatok kisértették sokszor és ha- 
tároztatták el vele, hogy vagyonát a Carmelita 
testvérek zárdájára hagyja, magának csak csekély 
évpénzt kötött ki, a miből kényelmesen, de nem 
fényűző módon élhetett. A gratulálók egyszerre 
elmaradtak s a szép özvegy elvesztette mind, mind 
régi ismerőséit; újabbaktól, a kik csupa pillangó 
szándékból körözték, óvakodott, de végre mégis

megakadt a szeme és szive egy férfiun, a ki már 
nem volt fiatal . . .

A neve Thomas Sándor volt, egy múzeumnál 
könyvtárnoki hivatalt viselt és igen szellemes, hu 
moros elbeszéléseket irt a Figarótól kezdve a 
Kis-Iváplárig s a czipészek értesítőjéig. Sándor le
hetett ötven éves. a kor megőrizte férfias dalias 
ságát, alig voltak ősz szálai Szélcsap szeladon 
akárcsak egv 22 eves tanuló a deákok negyedéből, 
hanem beletalálta magát egészen akárkinek a han
gulatába, igv Gasparine panaszát kihallgatta s 
megkönnyezte, ha szükséges volt, mosolygott vele. 
Hozzá fiatalodott, beletalálta magát gondolataiba, 
gyermek lett. a kedvéért s asszonyos mulatságai 
ban is részt vett. Gasparine kezdett hinni az em
berekben, legalább Sándorban, a kiben majdnem 

, atyját látta és mégis szerette volna, ha nyilatkozik, 
ha igy szól hozzá:

-  Gasparine, édes, jer, légy az enyém, mi 
közöm nékem ahhoz, hogy nincsen vagvonod. én 
téged csak magadért szeretlek, a te lényed érték 
reám nézve. Hiszen egy öreg ifjú embernek elég 
kincs egy ifjú leány, legalább virág fogja be 
szemeit.

Sándor nem szólt, talán nem bátorkodott, nem 
lehet talán parthie vadász egy ilyen öreg ember.

És Sándor is az volt, ő a ki első volt a gra
tulálók között Gasparine névnapján elmaradt mi
kor megtudta, hogy Gasparine vagyonát a Carme
lita nővérekre hagyta, többé nem kereste fel az 
özvegyet.

Ezóta emlékeivel üli névnapját s ezek mindig 
mindig szomorúbbak lesznek.
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NEUMANN J.
„Két huszár“ kávéháza

belváros Sebestyén-utcza és tér sarkán.
Olcsó és jó kávéházi italok magyaros kiszolgálása mell ett. 

Naponként este zene.

Van szerencsém a t. közönségnek tudomására 
hozni, hogy a Váczi-körut 65. szám alatt levő

„London városához“ czimzett kávéházat
átvettem, és azt a jelen igényeknek megfelelően a 
legdíszesebben rendeztem be.

Midőn semmi költséget sem kiméivé, bogy 
kávéházam az előkelő közönség gyűlhelye legyen, 
kérem, hogy becses látogatásaik által vállalatomat 
pártolni szíveskedjenek. Tisztelettel

Kolb Ferencz
kávés

a Grand-Hotel volt főpinczére.

KRITPKA ELEMENT
kávéháza

IV ., hajó- és sütö-utcza sarkán.
Pontos, gyors és előzékeny kiszolgálás mellett 

a legizletesebb kávéházi és egyébb italok mellett 
a legújabb teke asztalok állnak a I. közönség 
rendelkezésére.

Van szerencsém a t. közönség tudomására

A  fővárosi

kávés- és kávémérő-ipartársulat

elhelyező irodájában
Lipót-utcza 35. sz. alatt elbelyeztetnek

szállodai, vendéglői és kávéházi
mindkét nembeli személyzet helybe és vidékre.

A személyzet s z a t t e p s e p é r t  felelőssé! vállaltam
SelLei M ik sa ,

üzletvezető

A legjobb, legszebb és legolcsóbb

választási-zászlók és jelvényei!.
Ajánlom Kasemir szövetből készült zász

lóimat tetszés szerinti felirattal, nemzeti 
szinü nyél- és ezüstös lándzsával.

Falragaszok szines papíron, fekete fel
irattal 100 drb 4 frt, 200 drb 6 írt, 500 
drb 8 frt, 1000 drb 12 frt.

nmr Szép kortestoliak 8 , 1 2 , 1 5  t a jc z á r já v a l . " a e
$ 1 ^  A  követjelölt arczképével e llá tv a  
m inden 1000 drb 20  fr tta l több. **5^

Megrendelések egyenest hozzám czimzendők.

S T R A U S Z  A .
V I, Andrássy- és Váczi-ut sarkán. 

Fonciére-palota.

Reeller Károly kávéháza
(ezelőtt Jung) 

a király- és gyár-utezák sarkán 
naponként este zene 

a Jaulus-féle kitűnő zenekar által vezetve.
Kitűnő és jó  minőségű italok kiszolgálásáról 

gondoskodva van.
A helyiség egész éjjel nyitva van.

Árvái samu
BUDAPEST, Hatvani-utcza 8. sz. a Szép-utcza átellenében.

Raktár mindennemű

vászon- és mm-ml hóiig- és uri-iehámamösk
úgymint

ruhakelmék és szőnyegek, szalag, csipke
hölgy- és uri-nyakkendők.

Löffelmann kávéháza
K i r á l y - u t c z a  39.

Kedélyes összejöveteli helyiség előkelő társaságok 
részére.

Am erikai rendszerű tekeasztalok
Legjobb étkezési terem, franczia pezsgők, kitűnő 

borok, és Pilseni sör.
ZBSg' Találkákra m indenkinek alkalmas 

R eggelig  nyitva.
Ajánlom egyúttal a legjobb asztali, és pecsenyé

ből* kimérésemet

a ..Három H ollóboz" Ш ш у - Ш  24. szám.
hozni, hogy azon helyzetben vagyok, miszerint u 
főváros közvetlen közelébőli nagybirtokosoktól na
ponként (körülbelül 3500 liter) tej áll rendelkezé
semre, és ennélfogva azt tisztelt vevőim nek 10 
krjával szolgáltathatom.

Ezen tejnek jóságáról annyira megva
gyok győződve, liogy bátran következő ajánlatot 
tehetek :

A házhoz szállított tej első 10 napi meny- 
nyisége betétkép tekintendő, és szabadságot adok 
ezen tejnek vegytani megvizsgálására. Azon esetre, 
ha kitűnnék, hogy az én tökéletesen fris tejem  
nem felelne meg a fent előadottaknak, úgy a 10 
nap küldött tej megfizetésétől elállók.

Ha egy vevőm egész éven át nálam vásárol, 
úgy az első 10 napi mennyiség jutalék fejében 
nála marad.

Számos megrendelésért esdve tisztelettel 

Goldhammer József
V. Széchényi-utcza 10. sz.

LTJKÁTS SÁNDOR
fehérnem ütisztitó in tézetét

május 1-én nyitja meg

Budapest, Sebestyéntér 6 sz.
Ajánljuk a t. közönségnek igénybe vételére.

Minden este "9Ш

F Ä R B E R  K Á V É H Á Z A
Yáczi-körut (Kaszelik-féle ház.)

a CSILLAG-féle zenekar
mulattatja kitűnő zenéjével a tisztelt közönséget.

KLEIN JÓZSEF
újonnan és díszesen berendozett

KÁVÉHÁZA
Teréz-körut 6. szám alatt

(Schossberger-féle palota) 

hol a legjobb minőségű italok állnak rendel
kezésére a látogató közönségnek.

A  járda-terrassz a legszebb és legk é
nyelm esebb kilátást nyújtja.

Titsch Gyula ur (azelőtt Balitzky) 
férfi- és női divatezikkek üzlete váczi-utcza 
20. szám alatt, igen olcsó árak mellett 
a legjobb és legdíszesebb áruk állnak a vevők 
rendelkezésére.

Szőke Imre étterme a legizletesebb 
ételeket és valódi eredeti italokat szolgáltatja: 
a tulajdonos és segédszemélyzete részéről a 
legnagyobb előzékenységgel találkozunk, mely 
okokból annak látogatását ajánljuk. Duna- 
utcza 15., Lipót-utcza sarkán.

A főváros egyik legszebb terén (sarok
épület) egy kávéházi helyiség május 
elsejétől jutányos feltételek mellett bérbe 
adandó. Bővebbet a kiadóhivatalban.

W alth er Ferencz ur szállodája a 
„feliéi* lóhoz“ kerepesi-út 15. szám alatt a 
város központján, legalkalmasabb beszálló 
hely, különösen kocsival és lóval. Étterme 
kitűnő.

Holczer Simon női ruhakereskedésé
ben kigyó-téren, a legújabb divatu női ruhák 
és felöltők szép szabással és jutányos árak 
mellett kaphatók. A kiszolgálás gyors és elő
zékeny.

K aulich Alajosnál kaphatók a leg
jobb és legolcsóbb női mellfűzők, Deák-téren. 
Mérték utáni megrendelések 24 óra alatt tel
jesítetnek.

Redlich Dávid bank- és pénzváltó
üzlete, kecskéméti-uteza 11. szám alatt van. 
Ezen üzlet tulajdonosát 25 éves ismeretsé
günk óta legjobban ajánlhatjuk e szakba vágó 
bevásárlásoknál. — Előlegek értékpapírokra, 
arany- és ezüstnemüekre.

Nyomatott Buschmann F.-nél Budapesten, Koronaherczeg-utcza (Harisch-bazár).


